
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

  )א' אבראשית (" לקים- אראבראשית ב" 
        :):):):)ה יה יה יה י""""רררר((((..." ..." ..." ..." רבי יהושע אומר בניס� נברא העול�רבי יהושע אומר בניס� נברא העול�רבי יהושע אומר בניס� נברא העול�רבי יהושע אומר בניס� נברא העול�. . . . ........רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העול�רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העול�רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העול�רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העול�""""    
קבעו  וכבר � כ� זו מחלוקת במה שקרה במציאות �שא, � מתי באמת נברא העול�קשה לומר שנחלקו התנאי 

 כ� כיצד נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע מתי �א.  על דבר הנוגע למציאות�שלא שייכת מחלוקת תנאי, ל"חז
 הרת �היו: "השנה לגבי הנוסח האמור בתפילת ראש, ומכא� מתעוררת שאלה נוספת ? �היתה בריאת העול

, "�נברא העול"אחד בתשרי ויש להקשות הלא לדעת רבי אליעזר ב". ראש השנה "�שהכוונה היא ליו, "�עול
 בריאתו �ולא את עצ,  בלבד� את הריו� העול�אנו מזכירי,  זה� את מה שארע ביו�ומדוע אפוא כשאנו מצייני

שביארו לנו כי באמת אופ� , ל"ז  תלמידי הארי�נביא את דברי המקובלי, כדי ליישב תמיהות אלו ? �באותו היו
  . �לידת העול .ב  . �הריו� העול .א  : � נפרדי� שלביאלא בשני,  לא התרחש בבת אחת�בריאת העול

 שהוא השלב �" �הרת העול":  הללו�נתעמק בראשונה בביטויי, � העמוקי�כדי להמחיש ולהבי� את דבריה
אכ� . שלב הלידה, פי ידיעה שכלית נית� לשער את השלב הבא אשר רק על,  משל הוא לאשה הרה�הראשו� 

בפועל אי� כא� , כלומר,  מציאות מחודשת נראית עדיי� לעינינו�היות ושו, לבד ב"מחשבה"ידיעה זאת היא ב
הוא כאשר התינוק , השלב הבא, אכ�. של יצירת מציאות חדשה, רק בכוח כבר מתרחש מהל" של לידה, �כלו

�שמעתה היא נראית לעינינו בפועל , או אז מתגשמת ידיעתנו הקודמת, �והוא יצא לאוויר העול, כבר נולד 
, בכל תהלי" כזה של יצירת דבר חדש, כ" שבסיכומו של דבר . המציאות של הלידה קיימת ונגלית לנגד העי�

. � את מהל" בריאת העול�באותה צורה עלינו להבי� ג . "בפועל" ושל "בכוח" של � הללו � שני השלבי�קיימי
 � כי א�ת הנראית לעי� לא מדובר למעשה ביחס של בריאה מושלמ,  נברא בתשרי� שהעול�כשאנו אומרי

 לברוא את "בתחילה עלה במחשבה" חכמינו �והוא מה שקוראי, בהכרה שכלית שהנה הבריאה החלה להתפתח
והוא הוא ,  בשלמותו הסופית והמוגמרת� אז נברא העול�באחד בניס� ,  לאחריו הגיע השלב השני�אמנ. �העול
אינה באה לדו� על המציאות כפי ,  שהובאה לעיל�כמיכי מחלוקת הח, תה נבי� ע הנראה והנגלה לעינינו�העול
 �כי תהלי" בריאת העול, יהושע שווה בעניי� זה' אליעזר ור' דעת ר. היא" היא התרחשה וכיצד היא היתה, שהיא

 � מיד ע� הא� "נברא" כ� אנו את העול�המחלוקת היא מאימתי מגדירי, �אול,  בניס��החל בתשרי ונסתיי
כעת יתברר לנו מדוע  . בניס�,  או שמא כשהגיעה הבריאה לשלמותה ותפארתה,י בתשר,�תחילת תהלי" ההיריו

 מפני שבו �" � הרת עול�היו: " בדקדוק הלשו� הזה� את בריאת העול�אנו מזכירי, באחד בתשרי, השנה בראש
, מוכרת הבריאה המעשית בצורה הגשמית וה�ואמנ. שהכוונה לשלב של הכרה שכלית בלבד, �החל הריו� העול
 )פניני הב� איש חי מובא ב יאהשנה ראש � הובני (           . כאשר היא הסתיימה בפועל, היתה רק בניס�
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"בראשיתבראשיתבראשיתבראשית""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
�כה אמר האכה אמר האכה אמר האכה אמר הא " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה���    """"לללל
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסתשריתשריתשריתשרי' ' ' ' כוכוכוכו
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  )א' אבראשית (" לקים- ארא בבראשית" 
ויש להבי� , "ברא בראשית, לקי��א"שכאשר תרגמו הזקני� את התורה לפני תלמי המל" כתבו ) מגילה ט(ל אמרו "חז

צרי" לבוא נושא המאמר בראש המשפט כדר" שאומרי� דקדוק לפי חוקי האלא  ?מה טעמו של שנוי סדר מילי� זה
יהודי� האול� לגבי . שא המשפטנושהוא " לוקי��א" ג� כא� לבוא בתחילה ולפי כ" צרי" היה" ראוב� בנה ביתו"

קריעת י� סו$ ומעמד הר , היהודי� השיגו אמונה זאת ביציאת מצרי�. ת ברא את העול�"אי� זה בכלל חידוש שהשי
ומר לנושא המאמר כל" בראשית"אלא נתכוונה התורה בעיקר למסור את סדר הבריאה וממילא נעשית המילה , סיני

ואילו לגבי תלמי המל" יש צור" להבהיר לו את עיקר האמונה זו . לקי� את השמי� ואת האר)�בראשונה ברא א
 ) רמוהשמ� (                          . נושא המשפטהיא " �לוקי�א"המילה לגביו ממילא , לקי� ברא את העול��שהא

  

  ) ח'אבראשית (" ויהי ערב ויהי בקר יום אחד"
ולמה כתב . רביעייו� , שלישייו� , שנייו� : לפי סדר לשו� הפרשה היה לו לכתוב יו� ראשו� כמו בשאר הימי�

ראה ", בריאה שלעתיד לבואשהיא , בו נברא האור הגנוזכ� משאר הימי� ששונה היו� הראשו� אלא ש ?"אחד"
 היו� הזה היה במדרגה , וא� כ�)ד' א י"רש( " לעתיד לבוא�להשתמש בו רשעי� והבדילו לצדיקי האור שאינו כדאי

  )חכמח מש"לפי ה(       .יו� יחיד ומיוחד" יו� אחד"גבוהה יותר ומובדל מיתר הימי� לכ� נאמר בו 
 

 )טז' בראשית א( " לממשלת הלילהקטןאת המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור ה"
זה להכניע , מה שקשה לו, תכופ$ בפני קט� ממנוהוא ג� מסוגל לה, קל לו לאד� להנמי" עצמו בפני מי שגדול ממנו

 )רבי אברה� מסלוני�(          .עצמו בפני חברו השווה לו
 

 )יב' בראשית ג(" העץ ואכל לי מן ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה"
 שכ�כל אפילו קל שבקלי� לא ישיב תשובה כזה ומלכאורה נראית תשובה מחוצפת אשר  "האשה אשר נתתה עמדי"

מה הוא אוכל אלא האשה הגישה לפניו והוא לא ידע בתשובתו לומר שהוא  שכוונת האד� נראה, אלא. למל" גדול
 ומני� לו לחשוד 'הלא כל האר) לפניו היא מלאה מעדני� אשר נטע ה) א:  משני טעמי�דבר הואכל ולא שאל מה

האשה אשר נתתה "',  ונתנה לאד� מאת ההאשה היתה בחזקת כשרה היות) ב. מהפרי האסורדווקא שהגישה לו 
אי� "ל  "זחשאמרו  , מעשיה נאי�הסת�לעזור ולהועיל ואי� רע יורד מהשמי� ואי� לו לבדוק אחריה כי מ� , "עמדי

 כשרות שלימה עליו ומכל שכ� אשה גדולה חזקתמקו� קדוש כ כל שהוחזק ).קידושי� עו(" בודקי� מ� המזבח ולמעלה
 )אור החיי�(                 .זר אינו צרי" לחפש אחריה מה נותנת לפניולע' כזו אשר ברא לו ה

 

  ) יד'גבראשית ( "ועפר תאכל כל ימי חייך" 
עולה לגג מזונותיו "הרי תמיד מזונותיו מזומני� לפניו  ,כי על ידי זה שנתקלל הנחש לאכול רק עפר, אמרו חכמינו 

עד כדי למנוע , שהורחק כל כ" מ� הקדושה, הקללה היתה בכ", אלא? מה קללה היא זו, קשה איפוא. .)יומא עה( "עמו
כדר" ברואי� אחרי� המחפשי� לה� מזונותיה� ונושאי� עיניה� , ממנו שיצטר" אי פע� לשאת עיניו אל השמי�

את קולו . )'דתהלי� ק(" ל אכל��הכפירי� שואגי� לטר$ ולבקש מא": ככתוב, השמימה לבקש מזונ� מאת הש� יתבר"
מעיינה של (   ."לבל ארא" ולבל אשמע" עוד, קח ל" את של" והסתלק מנגד עיני: "בבחינת, � רוצי� בכלל לשמועאי

  )�"תורה בש� חידושי הרי
 

  ) ט'בבראשית ( "ועץ החיים בתוך הגן"
    ) ) ) ) אונקלוסאונקלוסאונקלוסאונקלוס ( ( ( (""""ואיל� דחיי במציעות גנתאואיל� דחיי במציעות גנתאואיל� דחיי במציעות גנתאואיל� דחיי במציעות גנתא""""

? "אנשי� כמוני אי" יזכו לעול� הבא": שאלוו, פנה אליו הרופא, באחד מביקוריו של רבינו החפ) חיי� אצל רופא
וע) החיי� בתו" : "וכתוב אודות ע) החיי�, בג� עד�' השהניח� , על אד� וחוהמסופר  הבתור  :ענה החפ) חיי�

מה נפקא ,  באמצע הג��" בתו""ולכאורה אינו מוב� מה שהדגישה התורה ". במציעות גנתא: "ותירג� אונקלוס, "הג�
� וכל דבר שהוא באמצע, הכתוב מרמז לנו שע) החיי� הוא באמצע, אלא. אמצעו או בקצהומינה לנו א� הוא ב 
השמיע לנו הכתוב שמכל צד אפשר , אל לנו לחשוב כי דר" אחת מובילה אל הע). מכל צדשוה הגישה אליו היא 
כנאמר , לע) החיי�ביכולתו בדרכו לבוא ולהגיע , או בכל דבר, כל אד� בי� א� עיסוקו בתורה. להגיע לע) החיי�

שהיתה , )רופא מקיז ד�( על אבא אומנא :)תענית כא(כעניי� שמצינו בתלמוד ".בכל דרכי" דעהו והוא יישר אורחותי""
  )טללי אורות(         .  שהיה עושה בעבודתוי�בגלל הצדקות והחסד, מגיעה לו פריסת שלו� מישיבה של מעלה בכל יו�

  "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
 ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:00  -שירת בקשות נוסח מרוקו ערב שבת 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל "בית כנסת  20:30 -ש "לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו מוצ
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